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ROTEIRO – Base 22/11/2020 
	

SAINDO DA JAULA 
# Gálatas 5:1 # 

 
“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a 
um jugo de escravidão” Gl 5:1 
 
INTRODUÇÃO: 

A mensagem de salvação já havia sido pregada aos gálatas e muitos tinham se convertido. 
Eles já tinham tudo para viver uma vida de completa liberdade, mas na prática ainda estavam 
vivendo acorrentados. De maneira ilustrativa, viviam como animais enjaulados, embora a porta 
já estivesse aberta para eles saírem. 

Satanás usa prisões para tentar destruir a vida que Jesus nos garantiu na cruz. Destruí-la 
tanto no sentido de não desfrutarmos a vida abundante que Jesus prometeu, como no sentido 
de não exercer o propósito para o qual fomos criados. 

§ Você sente que há coisas na sua vida que te impedem de exercer seu 
propósito e desfrutar a vida que Jesus tem para você? 

 
 
Para vivermos a liberdade que Cristo conquistou, precisamos: 
 
I. IDENTIFICAR AS MENTIRAS E ENGANOS DE SATANAS EM NOSSA IDENTIDADE 

“Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas 
agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos 
princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez?” Gl 4:8-9 
 
• Os gálatas estavam presos às velhas práticas e costumes religiosos, ficando assim 

impossibilitados de experimentar a liberdade de Jesus e voltando àquilo que antes os 
acorrentavam. 

• Você sente que ainda há situações mal resolvidas do passado que influenciam 
no seu presente?  

• Você tem conseguido vencer as mentiras do diabo sobre sua identidade? 
 
 
II. VIVER UM PROCESSO DE AMADURECIMENTO ATRAVÉS DA PALAVRA 

“Digo porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de 
tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim 
também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, 
quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de 
redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus 
enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: "Aba, Pai". Assim, você já não é mais escravo, mas 
filho; e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro.” Gl 4:1-7 
 
• Paulo exorta os gálatas a assumirem um posicionamento de verdadeiros filhos de Deus.  

• Você tem convicção da sua identidade de filho de Deus? 



	

 
Informar as Atividades da Igreja– 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e Desenvolvimento 
de Líderes de Células (Presencial para quem não faz parte dos Grupos de Risco) | CULTOS AO VIVO 
(On-Line) SEXTAS: Culto de Libertação às 20h | SÁBADOS: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | 
DOMINGOS: Culto de Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

  
	

• Você entende as mudanças que Deus quer fazer em sua vida quando lê a 
Bíblia?  

• Você consegue perceber um processo de transformação a partir do momento  
em que você foi salvo por Cristo? 

 
 
III.  SUBMETER NOSSAS VIDAS INTEGRALMENTE AO REINO DE DEUS 

“Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que 
é contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo 
que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.”  
Gl 5:16-18 
 
• Paulo encorajava aos gálatas a viverem em submissão ao Espírito Santo para que os desejos 

da carne não tivessem mais controle sobre eles.  
• Você acha que seguir a própria vontade é o caminho da liberdade verdadeira? 
• Qual a melhor maneira de vivermos livres das prisões desse mundo? 

 
 
CONCLUSÃO: 

Jesus, na cruz, nos deu garantia de uma vida de liberdade. Ele já deixou a porta da jaula aberta 
e com a ajuda do Espírito Santo podemos sair da jaula e assumir a verdadeira identidade de 
filhos de Deus e cumprirmos o nosso propósito. 

• Há alguma área de sua vida que ainda está acorrentada, pela qual podemos 
orar agora? 
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